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Introduction: Many studies have examined the relationship between economic growth,
environmental pollution, and health expenditures by combining different variables. However,
the role of ICT and renewable energy consumption in health expenditures has been overlooked.
Therefore, the purpose of this study is to investigate the dynamic links between health
expenditures, environmental pollution, economic growth, information and communication
technology and renewable energy consumption in Iran.
Materials and Methods: This descriptive-analytical and applied study was performed using
time series data extracted from the World Bank and Iran Statistics Center from 1981 to 2019 for
Iran. In this study, the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model to evaluate the long-term
and short-term dynamic, unit root tests and diagnostic tests CUSUM and CUSUMQ and
Canonical Co-Integrating Regression (CCR) Dynamic least squares (DOLS), and fully modified
least squares (FMOLS) have been used to validate the results of ADRL estimates in Eviews12
software.
Results: The results of ARDL estimation method showed that in the long run, carbon dioxide
emissions and economic growth have a positive effect on health expenditures with a coefficient
of 0.829 and 1.065, respectively. Renewable energy consumption with coefficient -0.0808 was
a significant negative role in reducing health expenditures. The coefficient of -0.286 obtained
for the information and communication technology variable at the level of 95% indicates a
reduction in health expenditures in parallel with the development of information and
communication technology. Short-term results also showed that COE with a coefficient of 0.193
has a positive effect on HE. In addition, EG has a positive effect on HE with a coefficient of
0.828. Also, ICT and REC with coefficients of -0.199 and -0.080 have a negative effect on HE.
CUSUM and CUSUM squares confirmed the stability of the parameters and CCR, DOLS and
FMOLS regressions confirmed the results of ADRL model.
Conclusion: Increasing economic growth and carbon dioxide emissions had a positive effect
and the consumption of renewable energy and information and communication technology had
a short-term and long-term negative effect on health expenditures; Therefore, policies to
maintain sustainability, reduce environmental pollution, focus on renewable energy projects, as
well as invest in information and communication technology equipment and infrastructure will
be beneficial.
Keywords: Health Cost, Carbon dioxide Emissions, Economic Growth, Information and
Communication Technology, Renewable Energy, Autoregressive Distributed Lag.
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n today’s world, the enduring quest of scholars, policymakers, and economists is to provide clear
breathing to common people and ensure a healthy economy. In this perspective, environmental
degradation is the key issue and the major cause is greenhouse gas emission (GHG). However, the
spread of GHG have an adverse effect on environmental degradation and the health of human. From
this standpoint, the use of renewable energy and investigated that information and communication
technology (ICT) and renewable energy consumption (REC) have a negative impact on health
expenditures (HE) and CO2 emission (COE). Based on the presented materials, it seems that the
importance of developing information and communication technology (ICT) infrastructures and
renewable energies in order to help reduce health expenditures and energy consumption management
is essential and undoubtedly taking advantage of information technology capabilities. And
communications (ICT) in the areas of health economics and the environment have significant
consequences. However, determining the final effect of information and communication technology on
health expenditures and renewable energy consumption requires study and experimental tests. In this
regard, in this study, the theoretical and experimental study of the effects of information technology
(ICT) and energy Renewable on health expenditures in Iran.

[ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-10 ]

I

Materials and Methods
This descriptive-analytical and applied study was performed using time series data extracted from the
World Bank, Iran Statistics Center and the Statistical Review of world energy data from 1981 to 2019
for Iran. The purpose of this study is to establish the dynamic linkages between HE, COE, EG, ICT,
and REC in the context of Iran. For getting the study objective following model is employed:
𝐿𝑜𝑔 𝐻𝐸𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑜𝑔 𝐶𝑂𝐸𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑜𝑔 𝐸𝐺𝑡 + 𝛽𝑡 𝐿𝑜𝑔 𝐼𝐶𝑇𝑡 + 𝛽𝑡 𝐿𝑜𝑔 𝑅𝐸𝐶𝑡 + 𝜀𝑡

Where HE represents health expenditures, COE represents carbon emission, EG denotes economic
growth, ICT denotes information and communication technology and REC is the renewable energy
consumption. “t” is the time period, t=1,2, 3…n, and 𝜀 is the error term.
This study employed the autoregressive distributed lag (ARDL) model to assess the long run and shortrun dynamic and it is proposed by Pesaran, Shin. The equation demonstrating the ADRL method is
specified below.
𝑝
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𝑘=0

“p” indicates the lag length and ∆ is representing the first difference. To evaluate the presence of longterm relationships using the ARDL method, the first thing is to check the co-integration between
considered factors. To do so, the null hypothesis of no co-integration is (Ho: φ1= φ2= φ3= φ4= φ5=0),
while the alternative assumption which specifies the existence of co-integration is (H1: φ1≠ φ2≠ φ3≠
φ4≠ φ5≠0). However, the next stage after checking co-integration is to determine short-run and longrun estimates. Moreover, some diagnostics tests such as X2 RAMSEY, X2 LM, X2 ARCH, CUSUM,
and CUSUM square were employed to assess the robustness of these estimates.
This study also employed three more methods such as Canonical Co-Integrating Regression (CCR),
Dynamic Least Square (DOLS), and Fully modified Least Square (FMOLS) to confirm the validity and
reliability of the results generated through ADRL estimates.
Result
The ARDL bounding test suggested that the long-run dynamics exist among variables. So, the next
stage is to employ the ARDL estimation technique for confirming the short-run and long-run results. In
simple words, the core objective of employing the ARDL estimation technique is to identify the
direction of causality either the under-considered variables have a positive or a negative impact on HE.
COE and EG have a substantial positive influence on HE with a coefficient of 0.829 and 1.065
respectively. This study established that COE is the core element that adversely affects the health of
peoples. So, the policymakers should focus on COE and make favorable policies to reduce COE. Based
on empirical results, it is concluded that ICT has a significant negative impact on HE with a 1% level
of significance. The consequences of this study validated that the increase in ICT will significantly
decrease the HE. Renewable energy consumption with coefficient -0.0808 was a significant negative
role in reducing health expenditures. The coefficient of -0.286 obtained for the information and
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communication technology variable at the level of 95% indicates a reduction in health expenditures in
parallel with the development of information and communication technology. Short-term results also
showed that COE with a coefficient of 0.193 has a positive effect on HE. In addition, EG has a positive
effect on HE with a coefficient of 0.828. To confirm the stability of the model, this study employed a
series of diagnostic tests to confirm that the model has no miss-specification, heteroscedasticity, and
serial correlation type issues. The outcomes of the Ramsey test revealed that the model is correctly
specified. The statistics of the LM test shown that the model didn’t have a serial correlation issue.
Furthermore, the outcome of the ARCH test indicated that there is no heteroscedasticity problem in the
model. Additionally, to check the overall stability of the model, this study applied the CUSUM and
CUSUM square test as a post diagnostics test. Results of CUSUM and CUSUM square that validate the
constancy of the parameters. Consequently, the values of all diagnostics tests are within the acceptable
range which indicates that the model provides reliable and stable results. Also employed three more
methods such as Canonical Co-Integrating Regression (CCR), Dynamic Least Square (DOLS), and
Fully modified Least Square (FMOLS) to confirm the validity and reliability of the results generated
through ADRL estimates.
Conclusion
The results of ARDL estimation confirmed the short-term and long-term negative effects of ICT and
REC on HE while COE and EG have a positive and significant effect on HE. Based on results, this
study presented the following suggestions:
COE has a key role in improving air quality that provides a healthy environment for ordinary
people, It is important that the country adopts measures and policies related to environmental quality to
reduce health diseases, because it has been shown The quality of the environment is one of the effective
factors in increasing health expenditures. In fact, action must be taken to reduce the pressure on health
expenditures through the effective implementation of environmental management and control policies.
EG is the essential element to combat with COE and to provide a better quality of health.
Increasing economic growth provides a budget for spending on health care delivery standards, which
ultimately reduces health expenditures.
Iran is a rich country in terms of renewable energy resources. Therefore, the use of these
resources can improve the quality of the environment and provide a healthy environment. As a result,
policymakers need to focus on renewable energy projects because of their dominant role in reducing
carbon dioxide emissions and a healthier environment and thus reducing health expenditures.
Finally, the importance of ICT should be considered by policymakers. They should invest in
advanced ICT projects for handling climate change issues and ensuring a healthy economy.
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تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات و انرژیهای تجدید پذیر بر هزینههای سالمت در ایران
مجتبی

عباسیان*1

 1گروه اقتصاد ،دانشکده مدیریت و علوم انسانی ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،چابهار ،ایران
دریافت1031/2/03 :

پذیرش1031/0/11 :

انتشار آنالین1031 /0/11 :

مقدمه :ب سیاری از مطالعات رابطه بین ر شد اقت صادی ،آلودگی محیطزی ست و هزینههای سالمت را با ادغام متغیرهای مختلف
بررسیییی ردهاند .بااینحال ،نقش فناوری اطالعات و ارتباطات و مصیییرن انر یهای تجدید پذیر بر هزینههای سیییالمت نادیده
گرفته شده است؛ بنابراین ،هدن از این مطالعه بررسی رابطه وتاهمدت و بلندمدت بین هزینههای سالمت ،آلودگی محیطزیست،
رشد اقتصادی ،فناوری اطالعات و ارتباطات و مصرن انر یهای تجدید پذیر در ایران است.
مواد و روشها :این مطالعه به صورت توصیفی – تحلیلی و اربردی با استفاده از دادههای سری زمانی مستخرج از بانک جهانی
و مر ز آمار ایران طی سالهای  1334-1331انجام شد .در این مطالعه از مدل خودرگر سیونی با وقفههای توزیعی )(ARDL
برای ارزیابی رابطه بلندمدت و وتاهمدت ،آزمونهای ریشییه واحد و آزمایشهای تشییخیصییی  )CUSUMو  )CUSUMQو
رگر سیون هم جمعی انونی  ،)CCRحداقل مربعات پویا  )DOLSو حداقل مربعات امالً ا صالح شده  )FMOLSبرای تأیید
اعتبار و قابلیت اطمینان نتایج حاصل از برآوردهای  ADRLدر نرمافزار  Eviews12استفاده شد.

نتیجه گیری :افزایش رشد اقتصادی و انتشار دیا سید ربن تأثیر مثبت و مصرن انر یهای تجدید پذیر و فناوری اطالعات و
ارتباطات تأثیر منفی وتاه مدت و بلندمدت بر هزینههای سیییالمت داشیییتند؛ بنابراین سییییاسیییتهای حفظ پایداری ،اهش
آلودگیهای زی ستمحیطی ،تمر ز در پرو ههای انر یهای تجدید پذیر و همچنین سرمایهگذاری در تجهیزات و زیر ساختهای
فناوری اطالعات و ارتباطات در جهت اهش هزینههای سالمت مفید خواهند بود.
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نتایج :نتایج برآورد به روش  ARDLن شان داد ه در بلندمدت انت شار دیا سید ربن و ر شد اقت صادی به ترتیب با ضریب
 4/113و  1/435تأثیر مثبت بر هزینههای سیییالمت دارند .مصیییرن انر یهای تجدید پذیر با ضیییریب  -4/4141نقش منفی و
معنیداری در اهش هزینههای سالمت ایفا می ند .ضریب  -4/4113بهد ستآمده برای متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات در
سطح  35در صد حکایت از اهش هزینههای سالمت به موازات گ سترش فناوری اطالعات و ارتباطات دارد .نتایج وتاهمدت نیز
نشان داد ه  COEبا مقدار ضریب  4/133تأثیر مثبتی بر  HEدارد .عالوه بر این EG ،نیز با ضریب  4/111تأثیر مثبتی بر HE
دارد .همچنین ICT ،و  RECبا ضرایب  -4/133و  -4/414تأثیر منفی بر  HEدارند CUSUM .و  CUSUMQثبات پارامترها
را و رگرسیونهای  DOLS ،CCRو  FMOLSنتایج حاصل از روش  ADRLرا تائید نمودند.
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کلمات کلیدی :هزینههای سالمت ،انت شار دیا سید ربن ،ر شد اقت صادی ،فنآوری اطالعات و ارتباطات ،م صرن انر یهای
تجدید پذیر ،روش خود رگرسیونی با وقفههای توزیعی.
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در دن یای امروز ،ب حث انت قادی در مورد وابسیییتگی بین هزی نه های
سییالمت ،شییرایط محیطزیسییت و رشیید اقتصییادی با افزایش نگرانی
شورها در رابطه با سالمت و آلودگی آغاز شده ا ست .تالش محققان،
سیاستگذاران و اقتصاددانان این است ه هوای پاک برای مردم عادی
فراهم شیییود و اقتصیییاد سیییالم را ت یییمین نند .دراینبین ،تخریب
محیطزی ست ه علت ا صلی آن انت شار گازهای گلخانهای(GHG) 1
است موضوع لیدی میباشد .انتشار گازهای گلخانهای تأثیر نامطلوبی
بر تخریب محیطزیسییت و سییالمت انسییان دارد[ .]1افزایش انتظارات
جوامع از نظامهای سییالمت باعث شییده اسییت ه معرفی ،اسییتفاده و
تو سعه روشهای جدید در فرایند ارائه خدمات سالمت ،جهت اهش
هزینهها و ارائه خدمات سیییالمت با یفیت باالتر بهعنوان یک اولویت
ا صلی در نظامهای سالمت تبدیل شود .به نظر میر سد نفوذ فناوری
اطالعات و ارتباطات (ICT) 1در حوزه سیییالمت ،عامل بالقوهای برای
افزایش ظرفیت ارائه خدمات و اهش هزینه آنها با شد[ .]1بر ا ساس
مطالعات موجود ،فناوری اطالعات و ارتباطات میتواند تأثیرات منفی و
مثبت بر محیطزیست و سالمت داشته باشد .در درجه اول ،استفاده از
فناوری اطالعات و ارتباطات نقش اسییاسییی در افزایش مصییرن انر ی
ازنظر توسییعه صیینعتی دارد ه درنهایت بر محیطزیسییت تأثیر منفی
میگذارد .توسیعه گسیترده در صینعتی شیدن نهتنها بر محیطزیسییت
تأثیر میگذارد ،بلکه بر سیییالمت عمومی نیز تأثیرگذار خواهد بود .از
سیییوی دیگر ICT ،تحرک و ح یییور فیزیکی را از طریق بان کداری
الکترونیک ،سالمت الکترونیک ،تجارت الکترونیک ،دولت الکترونیک و
آموزش مجازی به حداقل میرسیییاند[ .]3بنابراین ،از این منظر ICT
تأثیر قابلتوجهی بر اهش  CO2و هزینههای سییالمت دارد .محققان
اظهار داشتند ه هزینههای سالمت را میتوان از طریق توسعه بی شتر
 ICTاهش داد و متعاقباً میتوان با پیادهسیییازی فناوری های نوین
فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمانها ،موضوع زیستمحیطی را به
حداقل رساند[ .]0شهزاد و همکاران ]1[3نشان دادند  ICTتأثیر منفی
بر هزینههای سیییالمت خواهد داشیییت .بنابراین ،نقش حیاتی فناوری
اطال عات و ارت با طات در اهش هزی نه های سیییال مت و تخر یب
محیطزیست را نمیتوان نادیده گرفت.
بر اسیاس گزارش سیازمان جهانی بهداشیت 11 ،درصید از دیا سیید
ربن ) (CO2جهانی از بخش مسکونی ناشی از مصرن انر ی و سوخت
میبا شد .از این منظر ،ا ستفاده از انر یهای تجدید پذیر خور شیدی،
بادی ،هسییتهای ،برقآبی و غیره) میتواند باعث اهش وابسییتگی به
منابع فسیییلی ،اهش انتشییار گازهای آالینده ه تأثیر اسییاسییی بر
گرمایش جهان دارند و بهتبع آن ،حفظ امنیت ،سیییالمت انسیییانها و
محیطزی ست ،شود .تخمین زده شده ا ست ه بین  4/0تا  4/3میلیارد
تن  CO2را میتوان با پذیرش مصییرن انر ی تجدید پذیر (REC) 0از

دوره  1414تا  1414اهش داد[ .]5اولال و همکاران ]3[ 5بررسیییی
3
ردند ه مصییرن انر ی تجدید پذیر تأثیر منفی بر مخارج سییالمت
)(HEو  CO2دارد .لذا سرمایهگذاری در پرو ههای انر ی تجدید پذیر
می توا ند یف یت محیط زیسیییت را با اهش  CO2افزایش د هد و
هزینههای سالمت را اهش دهد.
از دو دهه گذشییته ،محققان شییورهای توسییعهیافته و درحالتوسییعه
مک ز یادی به ارز یابی ارت باط بین هزی نه های سیییال مت ،انتشیییار
دیا سید ربن ،فناوری ارتباطات و ارتباطات ،م صرن انر ی و ر شد
اقت صادی ردند .تعداد قابلتوجهی از مطالعات انجام شده مانند ونگ و
همکاران ،]7[ 7وانگ و همکاران ،]1[1چابونی و سعیدی ،]3[3ها سیب
و حسییین ،]14[14چن و همکاران ، ]11[11لی و همکاران ،]11[11چن
و چن ،]13[13فوولر و همکاران ،]10[10گل خندان[ ]15و شیییهر ی و
قادری[ ]13رابطه بین آلودگی ،تخر یب محیطزیسیییت و پ یامدهای
نامطلوب بهداشتی را مثبت و معنیدار ارزیابی نمودهاند.
در ایران ،تخریب محیطزیسییت بهشییدت بر سییالمت انسییانها تأثیر
گذاشییته اسییت .ایران در آن دسییته از شییورهای درحالتوسییعه قرار
میگیرد ه بهشیییدت تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار دارد .بر
اسیییاس گزارش مر ز آمار ایران ،از دوره  1374تا  1333دیا سیییید
ربن  151درصیید در ایران افزایشیافته اسییت[ .]17بر این اسییاس،
تخریب محیطزیسیییت باعث بروز مشیییکالت متعددی ازجمله آسیییم،
بیماریهای قلبی عروقی و مشییکالت پوسییتی میشییود .در این رابطه
خزایی و همکاران [ ]11و امیدوار و همکاران [ ]13بیان رد ند ه به
دلیل آلودگی هوا تعداد بیماران در بیمارسییتانها افزایشیافته اسییت.
درنتیجه ،یفیت نامنا سب هوا HE ،افراد عادی جامعه را افزایش داده
اسییت .بر اسییاس مطالب ارائهشییده به نظر میرسیید اهمیت توسییعه
زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات ) (ICTو انر یهای تجدید
پذیر در جهت مک به اهش هزینههای سییالمت و مدیریت مصییرن
انر ی امری ضیییروری میباشییید و بیتردید بهرهگیری از قابلیت های
فناوری اطالعات و ارتباطات ) (ICTدر حوزههای اقتصییاد سییالمت و
محیط زیسیییت پ یا مد های قا بل توجهی از خود بر جای می گذارد.
بااین وجود  ،تعیین اثر ن هایی ف ناوری اطال عات و ارت با طات بر هزی نه
سیییالمت و مصیییرن انر ی های تجدید پذیر نیازمند انجام مطالعه و
آزمونهای تجربی ا ست ه در همین را ستا ،در این مطالعه به برر سی
نظری و تجربی اثرات ف ناوری اطال عات  )ICTو انر ی های ت جد ید
پذیر بر هزینههای سالمت در شور ایران پرداختهشده است.

روش کار
این تحقیق باهدن بررسیییی رابطه بین هزینههای سیییالمت ،آلودگی
محیطزیسییت انتشییار  ،)CO2رشیید اقتصییادی ،فناوری اطالعات و

- greenhouse gas emission
- Information and Communication Technology
3 - Shahzad et al
4 - renewable energy consumption
5 - Ullah et al
6 - health expenditures
7 - Wong et al
2
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8 - Wang et al
9 - Chaabouni & Saidi
10 - Haseeb et al
11 - Chen et al
12 - Li et al
13 - Chen & Chen
14 - Fuller et al
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ارتباطات و مصرن انر یهای تجدید پذیر بهصورت توصیفی – تحلیلی
و اربردی با استفاده از دادههای سری زمانی مستخرج از بانک جهانی
و مر ز آمار ایران طی سیییال های  1334-1331برای شیییور ایران
انجام شده است .بر اساس مبانی نظری ،مطالعات تجربی صورت گرفته
بهمنظور د ستیابی به هدن تحقیق و برر سی تأثیر متغیرهای موردنظر،
مدل ت صریح شده برگرفته از مطالعات عثمان و همکاران ،]14[ 1وانگ
و همکاران [ ،]1شییهبانی و شییهنازی[ ، ]0هاسیییب و حسییین [،]14
شیییهزاد و هم کاران [ ، ]1نیکویی و هم کاران [ ]11و لی و هم کاران
[ ]11در این تحقیق موردا ستفاده قرارگرفته ا ست .مدل ت صریح شده
بهصورت زیر میباشد:

این امکان را به محقق داد ه هم پویایی وتاهمدت بین متغیرهای
رگرسیون را بررسی نماید و هم تأثیر بلندمدت متغیرهای مستقل الگو
بر متغیر وابسته را مشخص سازد.
𝑝
)1
∑ ∆𝐻𝐸 = 𝛼 +
𝐸𝐻∆ 𝛽
𝑘𝑡−

𝑘𝛽2 ∆𝐶𝑂𝐸𝑡−

∑+

𝑘𝛽3 ∆𝐸𝐺𝑡−

∑+

𝑘𝛽4 ∆𝐼𝐶𝑇𝑡−

∑+

𝑘𝛽5 ∆𝑅𝐸𝐶𝑡−

∑+

𝑘 =0
𝑝

𝑘=0
𝑝
𝑘=0

+ 𝜑1 𝐻𝐸𝑡−1 + 𝜑2 𝐶𝑂𝐸𝑡−1
+ 𝜑3 𝐸𝐺𝑡−1 + 𝜑4 𝐼𝐶𝑇𝑡−1
𝑡𝜔 + 𝜑5 𝑅𝐸𝐶𝑡−1 +

در معادله  p ،1طول تأخیر را نشییان میدهد و  نشییاندهنده اولین
تفاوت ا ست .برای ارزیابی وجود روابط طوالنیمدت با ا ستفاده از روش
 ARDLاولین ار بررسی هم انباشتگی بین عوامل میباشد .برای این
ار ،فر ضیه صفر ،عدم هم انبا شتگی = Ho: φ1 = φ2 = φ2 = φ3
 )φ4 = φ5 = 0است این در حالی است ه فرض جایگزین ،وجود هم
انباشیییتگی  H1): φ1 ≠ φ2 ≠ φ3 ≠ φ4 ≠ φ5 ≠ 0را مشیییخص
می ند .مرحله بعدی پس از برر سی هم انبا شتگی ،تعیین برآوردهای
و تاه مدت و بل ند مدت اسییییت .عالوه بر این ،برخی آز مایش های
تشخیصی مانند ،آزمون مجذور تجمعی  )CUSUMو مجموع مجذور
تجمعی باقی ما نده ها  )CUSUMQبرای ارز یابی ث بات این برآورد
استفادهشده است.

یافته ها

1 - Usman et al
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ابتداییترین مرحله برآورد اقتصییادسیینجی ،بررس یی ایسییتایی متغیرها
میبا شد .قبل از تعیین میزان همب ستگی الزم ا ست از تکنیکهای هم
انباشییتگی بهمنظور جلوگیری از رگرسیییون اذب ه ممکن اسییت در
صورت وجود متغیرها نامانا برآورد شود ،ا ستفاده شد .چندین تکنیک
برای بررسی وضعیت ایستایی وجود دارد .در این مطالعه از سه آزمون
ریشه واحد دیکی فولر) ، (DF-GLSفیلیپس پرون  )PPو دیکی فولر
تعمیمیافته ) (ADFبرای بررسی ایستایی استفاده شده است .هدن از
به ارگیری این سییه آزمون ریشییه واحد مختلف ،اعتبارسیینجی نتایج
ایسییتایی این مطالعه در سییطوح مختلف ازجمله در سییطح و تفاضییل
مرتبه اول میباشییید .همانطور ه در جدول  1نتایج حاصیییل از این
آزمونها با عرض از مبدأ و روند نشان داد ،لیه متغیرهای یا در سطح
ای ستا بوده و یا با یکبار تفا ضل گیری ای ستا شدهاند .در سطح ،نتایج
آزمایش ریشییه واحد بهدسییتآمده نشییان داد ه در سییطح  %1تمام
سریها بهجز رشد اقتصادی  )EGایستا نیستند ITC ،CO2 ،HE ،و
 RECدر سطح  %1سری ) I (1هستند.

] [ DOI: 10.52547/hrjbaq.7.3.231

𝜀 باقیمانده است ه فرض بر این است ه باقیمانده بهصورت نرمال
توزیع میشود.
اسییتراتژیهای اقتصییادسیینجی متعددی در مطالعات قبلی برای تعیین
روابط وتاهمدت و بلندمدت بین متغیرها اسیییتفادهشیییده اسیییت .در
بسییییاری از مدل ها تأثیرگذاری متغیرهای توضییییحی با تأخیرهای
قابلتوجهی مواجهاند .مدلهایی ه برای بررسیییی اثرات تأخیری ارائه
میشیییوند ،معرون به مدل های با وقفه توزیعی 1هسیییتند ه یکی از
جدیدترین روشها برای این بررسیها ،مدلهای ARDLاست .لذا در
این مطالعه از مدل خود رگرسییییونی با وقفه های توزیعی )(ARDL
برای ارز یابی پو یایی بل ندمدت و و تاه مدت معادله  )1ه توسیییط
پسییران ،شییین و اسییمیت[ ]11پیشیینهادشییده اسییت مورداسییتفاده
قرارگرفته اسیییت .مدل های  ، ARDLمدل های رگرسییییون حداقل
مربعاتی هستند ه متغیر وابسته و مستقل به صورت با وقفه بهعنوان
متغیر توضیحی در آنها استفادهشده است.
این مطالعه رویکرد  ARDLرا به دلیل مزایای منحصربهفرد آن در
مقایسه با تکنیکهای دیگر مانند انگل و گرنجر [ ]13و یوهانسن و
جوسلیوس [ ]10انتخاب رده است .بهعنوانمثال ،اگر متغیرها در )I(0
یا ) I(1یا مخلوط ) I(0و ) I(1هم انباشته باشند ،روش  ADRLرا
میتوان در این موقعیت به ار گرفت .رویکرد  ARDLنتایج
قابلتوجهی را حتی در حجم نمونه وچک ارائه میدهد .عالوه بر این،
تکنیک  ARDLمیتواند معیارهای بلندمدت و وتاهمدت را با یک
تبدیل خطی محاسبه ند .در برآورد الگوی پژوهش ،بهمنظور بررسی
رابطه بلندمدت و وتاهمدت بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته و
بر طبق مدل پسران و همکاران[ ]11یک الگوی خودرگرسیونی با وقفه
توزیعی  )ARDLبهصورت زیر تصریحشده است .استفاده از این روش

𝑝

𝑘=0
𝑝

𝐿𝑜𝑔 𝐻𝐸𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑜𝑔 𝐶𝑂𝐸𝑡 +
𝛽2 𝐿𝑜𝑔 𝐸𝐺𝑡 + 𝛽𝑡 𝐿𝑜𝑔 𝐼𝐶𝑇𝑡 + 𝛽𝑡 𝐿𝑜𝑔 𝑅𝐸𝐶𝑡 +
𝑡𝜀

جایی ه  HEهزینه سالمت درصد از تولید ناخالص داخلی برحسب
دالر است COE .انتشار  CO2ناشی از مصرن انواع سوخت برحسب تن
میباشد EG .نشان دهنده رشد اقتصادی رشد تولید ناخالص داخلی
برحسب دالر) ICT ،به معنی فناوری اطالعات و ارتباطات درصد
جمعیت استفاده ننده از اینترنت) و  RECنیز مصرن انر یهای تجدید
پذیر درصد از ل مصرن انر ی است t=1,…,T .بیانگر دوره زمانی و

1

𝑘 =1

𝑡
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جدول  :1نتایج آزمون ریشه واحد
متغیر

آزمون DF-GLD

آزمون ADF

سطح

تفاضل مرتبه اول

سطح

**-3/11

آزمون PP

تفاضل مرتبه اول

سطح

تفاضل مرتبه اول

* -0/41

-3/17

**-0/17

-1/05

انتشار دیاکسید کربن )(CO2

-4/03

* -0/33

-1/03

*-3/30

-1/53

*-3/04

رشد اقتصادی ()EG

* -0/13

* -5/07

*-0/01

*-5/74

*-0/30

*-3/03

فناوری اطالعات و ارتباطات ()ITC

-1/57

**-3/31

*-3/30

**-0/11

*-3/30

**-0/11

مصرف انرژی تجدید پذیر ()REC

-1/11

* -0/13

-1/47

*-0/71

-1/14

*-0/33

هزینههای سالمت ()HE

*-0/30

 اعداد داخل پرانتز معرن  p- valueمیباشد.* و ** معنیداری در سطح  %1و  %5را نشان میدهند.

) I(0کران پایین

آماره F

0/03

3/13

7/11

)FHE (HE/ COE, EG, ICT, REC

) I(1کران باال
0/03

3/13

11/75

)FCOE (COE/ HE, EG, ICT, REC

مدل

0/03

3/13

3/41

)FEG (EG/ HE, COE, ICT, REC

0/03

3/13

51/03

)FICT (ICT/ HE, COE, EG, REC

0/03

3/13

5/14

)FREC (REC/ HE, COE, EG, ICT

منبع :یافتههای تحقیق و پسران و همکاران )1441

منبع :یافتههای تحقیق
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در این مطالعه رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای هزینههای سالمت،
آلودگی محیطزی ست انت شار  ،)CO2ر شد اقت صادی ،فناوری اطالعات و
ارتباطات و مصرن انر ی تجدید پذیر ،با استفاده از روش خود بازگشتی با
وقفههای توضیحی 1ه توسط پسران و همکاران ]11[1معرفی شد آزمون
شده است .مزیت این روش در این است ه عالوه بر تعیین تعداد بردارهای
هم جمعی تعداد روابط بلندمدت بین متغیرها) برخالن روش یوهانسییون
نیازی به دان ستن درجه هم جمعی متغیرهای موجود در مدل ندارد .مزیت
دیگر این روش در این اسیییت ه ضیییرایب وتاهمدت و بلندمدت بهطور
همزمان تخمین زده می شوند و اینکه این رویکرد خواص وچک نمونهای
بهتری نسبت به سایر روشها دارد .
بهمنظور تعیین رابطه بلندمدت میان متغیرها از رانههای محاسباتی پسران
و همکاران  )1441ه برای  1444مشاهده شبیهسازی و محاسبهشده
است ،استفاده شد .در جدول  1نتایج آزمون رانهها ارائهشده است.
آمارههای  Fبهدستآمده از این آزمون با مقادیر بحرانی در سطح معنیداری
 %1مقایسه میشوند .اگر آماره  Fمحاسباتی بزرگتر از مقدار بحرانی رانه
باال باشد ،میتوان بدون توجه به درجه هجمهی متغیرها فرض صفر مبنی
بر عدم وجود ارتباط بلندمدت را رد نمود .با مشاهده جدول  1و نظر به
اینکه  Fمحاسباتی از رانه باالیی در سطح معنیداری  %1بزرگتر است،
لذا فرض صفر را رد و فرضیه مقابل مبنی بر وجود رابطه بلندمدت میان
متغیرها را میتوان پذیرفت؛ بنابراین در تمام حالتها رابطه بلندمدت بین
متغیرهای مدل بهصورت قوی وجود دارد.
نتایج آزمون رانهای  ARDLنشییان داد ه ارتباط بلندمدت بین متغیرها
وجود دارد؛ بنابراین ،مرحله بعدی اسیییتفاده از مدل برآورد  ARDLبرای
تائید نتایج وتاهمدت و بلندمدت اسیییت .به عبارت سیییاده ،هدن اصیییلی

به ارگیری تکن یک تخمین  ،ARDLشیییناسیییایی تأثیر مثبت یا منفی
متغیرهای در نظر گرفته شده بر هزینههای سالمت میبا شد .نتایج روش
تخمین  ARDLدر جدول  3نشییان داد ه در درازمدت  COEو  EGبه
ترتیب با ضریب  4/113و  1/435تأثیر مثبت بر  HEدارند .ضریب 1/435
برای رشیید اقتصییادی مبین یک رابطه مثبت بین این متغیر و هزینههای
سالمت ا ست و بدین معنی ا ست ه یک در صد تغییر در ر شد اقت صادی،
هزینههای سیییالمت را به میزان  1/435درصییید در همان جهت افزایش و
تغییر داده ا ست .بهعبارتدیگر هرچه شورها در سطوح باالتری از ر شد
اقت صادی قرار دا شته با شند میتوان گفت از و ضعیت بهتری در خ صوص
شاخصهای سالمت برخوردار میبا شد ،این مو ضوع ن شاندهنده اهمیت
این هزینهها در م سیر بلندمدت ر شد ا ست[ .]13انت شار آلودگی یا همان
یفیت محیطزیسییت نیز اثرات مورد انتظار را بر هزینههای سییالمت دارد.
ضیریب  -4/113بیانگر تأثیرپذیری منفی و معکوس هزینههای سیالمت از
این متغیر بوده اسیییت .یاف ته های م طال عه نشیییان داد ه  RECنقش
معنیداری در اهش  HEایفا می ند .همانطور ه در جدول  3نشیییان
داده شده ا ست REC ،با ضریب  -4/4141بر  HEتأثیر منفی میگذارد.
بهعبارتدیگر ،حر ت به سمت استفاده گسترده از  RECبرای اهش HE
برای یک شور بسیار سودمند است .ضریب  -4/113بهدستآمده برای
متغیر  ICTدر سیییطح  35درصییید معنیدار اسیییت ،حکایت از اهش
هزینههای سییالمت بهموازات گسییترش فناوری اطالعات و ارتباطات دارد.
این ضریب ن شان میدهد در بلندمدت چنانچه ضریب نفوذ  ICTبهاندازه
ده درصد افزایش یابد ،با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،هزینههای سالمت
به میزان نزدیک  3درصد اهش مییابد.
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جدول  :0نتایج تخمین ض رایب وتاهمدت و بلندمدت با استفاده از )ARDL(2,0,1,0,1
) :Ln(HEمتغیر وابسته
نتایج بلندمدت

نتایج کوتاهمدت
آماره t

ضریب

متغیر

احتمال p

3/330

3/311

4/333

3/023

4/545

4/133

احتمال p

آماره t

ضریب

متغیر

))DLn(HE(-1

4/4107

-1/75

-0/31

C

)DLn(COE

4/4714

1/315

4/113

)Ln(COE

3/333

0/741

-4/133

)DLn(ICT

4/4411

0/051

-4/113

3/330

1/333

-4/414

)DLn(REC

4/4341

1/143

-4/4141

)Ln(REC

3/333

-1/331

-1/313

*)CointEq(-1

4/37

R2

1/413

Ramsey

4/451

ARCH

3/513

LM test

منبع :یافتههای تحقیق
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3/330

0/131

4/111

)DLn(EG

4/4405

1/703

1/435

)Ln(EG
)Ln(ICT

CUSUM

تصویر  :1آزمون ثبات ساختاری Cusum
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تصویر  :2آزمون ثبات ساختاری Cusum Q

)- Wang et al (2019
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با توجه به جدول  3مالحظه میگردد ه ضریب جمله تصحیح خطای
برآورد شییده معنیدار بوده و عالمت آن قابل پیشبینی منفی) اسییت.
مقدار این ضریب برابر  -1/313ا ست و این به معنای این ا ست ه هر
دوره  1/313از عدم تعادل متغیر وابسیییته تعدیلشیییده و به سیییمت
بلندمدت نزدیک میشود .منظیور از سیرعت تعیدیل مییزان خطیایی
ا ست ه در دوره بعد ت صحیح می شود ،یعنییییی در هییییر دوره 131
درص ید از خط یای موج یود تعدیل میشود .در این حالت ،همگرای یی
صیورت میپذیرد و شیوک وارده بهتدریج از سیستم خارج میشود .به

این نوع همگرایی ،همگرایی سیییینوسیییی میگویند .درنهایت ،نتایج
وتاهمدت ن شان داد ه  COEبا مقدار ضریب  4/133تأثیر مثبتی بر
 HEدارد .بهطور م شابه ،در وتاهمدت ،وانگ و همکاران ]1[ 1نیز تأثیر
مثبت  COEرا بر  HEیافتند .عالوه بر این EG ،نیز تأثیر مثبتی بر
 HEدارد .همچنین ICT ،و  RECتأثیر منفی بر  HEدارند.
برای تأیید پایداری مدل ،از یک سری آزمایشهای تشخیصی استفاده
شد تا تأیید ند ه مدل فاقد ناهمسانی وایانس و خودهمبستگی
میباشد .جدول  3بهتفصیل نتایج این آزمایشهای را تشریح رده است.

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1401.7.3.8.2
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بحث
امروزه متر شیییوری را میتوان یافت ه حفظ و ارتقای سیییالمت
شییهروندان را جز وظایف بنیادین خود نداند و برای دسییتیابی به آن،
دسیییت به اقدامات عملیاتی نزده باشییید ،بااینحال ،انتشیییار گازهای
گلخانهای تأثیر نامطلوبی بر تخریب محیطزیست و سالمت انسان دارد.
اسیییتفاده از انر ی های تجد ید پذیر و فناوری اطالعات و ارتباطات
میتواند منجر به اهش انت شار دیا سید ربن و اهش آلودگیهای
زیسیییتمحیطی و افزایش سیییالمتی انسیییانها شیییود ه بهنوبه خود
درزمینهٔ اهش هزینههای سالمت نیز تأثیر بسزایی دارد ]1[.ازاینرو
پژوهش حاضییر اثر رشیید اقتصییادی ،آلودگی محیطزیسییت ،فناوری
اطالعات و ارتباطات و مصیییرن انر ی های تجدید پذیر بر هزینه های
سیییالمت در ایران را موردبررسیییی قرارداد .برای دسیییتیابی به اهدان
مطالعه ،دادهها از سال  1334 -1331جمعآوری و پس از آزمون ریشه
واحد و مشییخص شییدن اینکه متغیرهای مدل ایسییتا از درجه  4یا 1
جدول  :0نتایج برآورد مدلها با برآوردگرهای  FMOLS ،CCRو DOLS

( )HEهزینههای سالمت :متغیر وابسته
برآوردگر)(FMOLS

برآوردگر)(DOLS

برآوردگر )(CCR

3/333

4/053

4/447

4/511

4/441

4/170

3/332

4/514

4/441

4/311

4/443

4/331

EG

3/333

-4/131

4/443

-4/470

4/444

-4/433

ICT

3/332

-4/111

4/443

-4/415

4/443

-4/411

REC

3/330

-4/333

4/444

-7/731

4/440

-4/5/711

C

احتمال

منبع :یافتههای تحقیق
ضیییر یب فناوری اطالعات و ارتباطات همچون مطالعات [ ]13 ,1نیز
نشییان داد در بلندمدت فعالیتهای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

یعنی بانکداری الکترون یک ،سیییالمت الکترون یک ،تجارت الکترون یک،
دو لت الکترون یک و آموزش م جازی) و همچنین اال های م جازی
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ضرایب

احتمال

ضرایب

احتمال

ضرایب

متغیر
COE
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همانطور ه در جدول  3مشاهده میشود ،نتایج آزمون رمزی نشان
داد ه مدل بهدرستی مشخصشده است .آماره آزمون  LMنشان داد
ه مدل مشکل همبستگی سریالی ندارد .عالوه بر این ،نتیجه آزمون
 ARCHنشان داد ه هیچ مشکل ناهمسانی در مدل وجود ندارد.
تصویر  1و  1نتایج  CUSUMو  CUSUMQرا نشان میدهند ه
ثبات پارامترها را تائید می نند .میتوان با سطح اطمینان  35درصد
ادعا رد ه مدل از ثبات الزم برخوردار میباشد و فرضیه صفر مبنی
بر عدم وجود شکست ساختاری پذیرفته میشود .درنتیجه ،مقادیر تمام
تستهای تشخیصی در محدوده قابل قبولی است ه نشان میدهد
مدل نتایج قابلاعتماد و پایداری ارائه میدهد .در این مطالعه همچنین
از سه روش دیگر مانند رگرسیون جمعی انونی  ،)CCRحداقل
مربعات پویا  )DOLSو حداقل مربعات امالً اصالحشده )FMOLS
برای تأیید اعتبار و قابلیت اطمینان نتایج حاصل از تخمینهای ADRL
استفاده شد .جدول  0تأیید می ند ه  COEو  EGتأثیر مثبت و
معنیداری بر  HEدارند ،درحالی ه  ICTو  RECتأثیر منفی و
معنیداری بر  HEدارند .این نتایج نشان داد ه نتایج حاصل از تکنیک
 ADRLمیتواند برای توصیهها به برنامه ریزان و سیاستگذاران
استفاده شود.

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1401.7.3.8.2

هسیییت ند و همچنین آزمون هم جمعی و این نتی جه ه یک راب طه
بلندمدت میان متغیرهای مدل وجود دارد ،همانند مطالعات [,14 ,1
 ]15 ,11به تخمین ضرایب بلندمدت و وتاهمدت پرداخته شد .برای
برآورد مدل از روش برآوردگر  ARDLاستفاده شد .نتایج تجربی نشان
داد ه آلودگی زیسییتمحیطی تأثیر مثبت و معنیداری بر هزینههای
سالمت در وتاهمدت و بلندمدت دارد .مطالعات [ ]17 ,13 ,11ارتباط
مثبت بین آلودگی محیطزیسیییت و هزینه های سیییالمت را گزارش
ردهاند ه نشیییان میدهد نتایج فعلی با یافتههای گذشیییته مطابقت
دارد .بدین ترتیب ه هر چه صییینعت یک شیییور آالیندهتر و یفیت
محیطزی ست در آن شور نامطلوبتر با شد ،سرانه هزینههای سالمت
نیز باالتر خواهد بود ،میتوان نتیجهگیری رد ه تغییر روش تولید و
ارتقای یفیت محیطزیسیییت میتواند به اهش هزینههای سیییالمت
بهویژه در بلندمدت بیانجامد .نتایج نونی نشیییان داد ه بین رشییید
اقتصیییادی و هزینههای سیییالمت در بلندمدت و همچنین وتاهمدت
ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .بهطور لی[،]3 ,1ر شد اقت صادی
به بهدا شت بهتر و بهدا شت بهتر به ر شد اقت صادی مک می ند .لذا
میتوان اظهار داشییت رابطه میان رشیید اقتصییادی و سییالمت رابطهای
م ستقیم ا ست .بدین معنا ه هرچه شور در سطوح باالتری از ر شد
اقتصادی قرار داشته باشد میتوان گفت از وضعیت بهتری در خصوص
شاخصهای سالمت برخوردار میبا شد .این رابطه به صورت عکس نیز
برقرار است یعنی هرچه شور ازنظر وضعیت سالمت در شرایط بهتری
قرار داشته باشد ،نیروی ار شور از سالمت بیشتر و بهرهوری باالتری
برخوردار خواهند بود.
همچنین یافتههای مطالعه نشیییان داد ه مصیییرن انر یهای تجدید
پذیر نقش معنی داری در اهش هزی نه های سیییال مت ای فا می ند.
مطالعه اولال و همکاران [ ]11نیز یافتههای مشیییابهی دارد .حر ت به
سیییمت اسیییتفاده گسیییترده از انر ی های تجدید پذیر برای اهش
هزینههای سالمت برای شور ب سیار سودمند ا ست .امروزه در سطح
جهانی اسیییتفاده از حدا ثر منابع انر ی تجدید پذیر بهمنظور اهش
آلودگی ،محیطی با یفیت و سییالم را ارائه میدهد ،توصیییه میشییود.
متعاقباً ،اگر ایران بهطور مؤثر از منابع انر ی تجدید پذیر خود استفاده
ند ،هزینههای سالمت میتواند به میزان قابلتوجهی اهش یابد.
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جایگزین اال های فیزیکی یعنی ایم یل و تاب الکترونیکی) ،نقش
مؤثر و معناداری بر اهش هزینههای سالمت دارند.

نتیجهگیری

درن ها یت اهم یت ف ناوری اطال عات و ارت با طات با ید
موردتوجه سیییاسییتگذاران قرار گیرد .آنها باید در پرو ههای فناوری
اطالعات و ارتباطات پیشیییرفته برای رسییییدگی به مسیییائل تغییرات
آبوهوا و ت مین یک اقتصاد سالم سرمایهگذاری نند.

تشکر و قدردانی
ندارد.

مالحظات اخالقی
تمامی مالحظات اخالقی در این مطالعه رعایت شده است.

محدودیتها
پیشنهادات
پیشنهاد میشود با توجه به نتایج این پژوهش مطالعاتی برای شناسایی
اثر سایر متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر هزینهای سالمت در ایران انجام
شود.

میزان مشارکت نویسندگان
تمام مطالعه توسط نویسنده صورت گرفته است.

تضاد منافع
وجود ندارد.

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-10

مورد خاصی نبود.

حمایت مالی
این مطالعه از طرن شخص و یا سازمانی حمایت مالی نشده است.
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نتایج برآورد مدل  ، ARDLتأثیر منفی وتاهمدت و بلندمدت فناوری
اطالعات و ارتباطات و مصیییرن انر ی های تجدید پذیر بر هزینه های
سالمت درحالی ه انتشار دیا سید ربن و رشد اقتصادی تأثیر مثبت
و معنیداری بر هزینههای سالمت دارند را تائید رد .با توجه به نتایج
فوق ،این پژوهش پیشنهادهای زیر را ارائه رد:
انتشییار دیا سییید ربن نقش اسییاس یی در بهبود یفیت
هوایی ایفا می ند ه محیطی سالم را برای مردم عادی فراهم می ند،
مهم ا ست ه در شور برای اهش بیماریهای بهدا شتی ،اقدامات و
سیییاسییتهای مرتبط با یفیت محیطزیسییت را اتخاذ رد ،زیرا نشییان
دادهشییده اسییت ه یفیت محیطزیسییت از عوامل مؤثر در افزایش
هزینههای سالمت است .درواقع باید از طریق اجرای مؤثر مدیریتهای
زی ستمحیطی و سیا ستهای نترل ،برای اهش ف شار بر هزینههای
سالمت اقدام نمود.
رشیید اقتصییادی عنصییر ضییروری برای مبارزه با انتشییار
دیا سییید ربن و ارائه یفیت بهتر سییالمت اسییت .افزایش رشیید
اقتصییادی بودجهای را برای هزینه در اسییتانداردهای ارائه مراقبتهای
بهداشیییتی فراهم می ند ه درنهایت هزینههای سیییالمت را اهش
میدهد.
ایران ازنظر منابع انر یهای تجدید پذیر شوری غنی
است؛ بنابراین استفاده از این منابع میتواند یفیت زیست محیط را
ارتقا داده و محیطی سالم را فراهم ند .درنتیجه ،سیاستگذاران باید
به دلیل نقش غالب در اهش انتشار دیا سید ربن و محیطزیست
سالم و درنتیجه اهش هزینههای سالمت بر پرو ههای انر ی تجدید
پذیر تمر ز نند.
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